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Op 29 april organiseerde 
CD&V Deerlijk in de Wieke 
de 1° editie van “CD&V komt 
naar je toe”. Deze stond in 
het teken van de toekomst 
van de Sint-Anna kerk (Mo-
lenhoek), na beslissing van 
het Bisdom om de kerk te 
sluiten. Heel wat burgers 
hebben hun steentje bijge-
dragen door hun voorstel-
len en bekommernissen met 
ons te delen, waarvoor onze 
oprechte dank.
Lees verder op pagina 5!

Na de vorige gemeenteraads-
verkiezingen zijn we een ver-
nieuwingstraject gestart waarbij 
communicatie een belangrijke 
pijler is. 
Als nieuwe voorzitter wil ik, 
samen met mijn CD&V collega’s, 
via een aantal nieuwe initiatie-
ven onze burgers beter infor-
meren. 
Zo lanceerden we al onze 
eerste info-avond “CD&V komt 
naar je toe”, ligt ons 2° huis-
aan-huis blad voor u, houden 
we onze lokale CD&V website 
up-to-date en maken we inten-
siever gebruik van de sociale 
media kanalen zoals Facebook 
en Twitter. 
Vanzelfsprekend zullen we blij-
ven present tekenen op aller-
hande Deerlijkse activiteiten om 
het persoonlijk contact met de 
Deerlijkse burger te behouden 
en te versterken. 
Zin voor verantwoordelijkheid 
met een positief kritische kijk 
op het politiek, sociaal en eco-
nomisch gebeuren in Deerlijk, 
daar sta ik voor.

Yves Vande Wiele
Voorzitter CD&V Deerlijk
yvesvandewiele@telenet.be

Nieuwe voorzitter  
CD&V Deerlijk!Toekomst site  

Sint-Annakerk 
Molenhoek

Zondag 7 december 2014 vanaf 11u30
Zaal De Wieke

Volwassenen: 15 euro (aperitief inbegrepen)
Kinderen tot 12 jaar: 9 euro
Kaarten te verkrijgen bij de bestuursleden of bellen naar Ann 
(0476/57 05 35). 

Zorg dat je erbij bent! 

UITNODIGING
Herfstbarbecue!
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Speerpunten meerjarenplanning 2014-2019

Scholen en kinderopvang
Voor onze scholen zijn ook heel wat 
investeringen gepland, zoals de speel-
plaats van de Kim, de laatste fase van 
de renovatie van de SAM, extra afdak 
op de speelplaats van de Beuk en nog 
veel meer. Onze gemeente blijft  voor- 
en naschoolse kinderopvang aanbieden, 
de speelpleinwerking ondersteunen en 
private initiatieven voor buitenschoolse 
opvang zullen verder gestimuleerd 
worden.

Dienstverlening
Om de dienstverlening van onze ge-
meente hoog te houden wordt er verder 
geïnvesteerd in materiaal voor onze 
technische diensten, de brandweer en 
dienst 100.

Nieuwe brandweerkazerne

Deze legislatuur willen we de bouw van 
een nieuwe brandweerkazerne verwe-
zenlijken in de omgeving van de Bel-

In Deerlijk kwam dit tot stand na 
een grondige omgevingsanalyse, be-
vraging van de diverse adviesraden, 
een gesprek met de oppositiepartijen 
en de insteek van de administratieve 
diensten van de gemeente. Wij geven 
u hier graag enkele speerpunten mee 
om u een idee te geven waar wij de 
komende periode zullen op inzetten:

Mobiliteit
Op vlak van mobiliteit is er terug 
budget voorzien voor verkeersveilig-
heid, het vernieuwen van voetpa-
den en het onderhoud van diverse 
wegen. De Vlaamse overheid zal 
de langverwachte fietsersbrug over 
de N36 bouwen en het kruispunt 
van de Belgiek grondig aanpakken. 
Diezelfde Vlaamse overheid legt 
de gemeenten ook op de nodige 
investeringen te doen inzake het 
gescheiden rioleringsstelsel. Deze 
legislatuur worden de Stationsstraat, 
de Heestertstraat en de Gaverstraat 
aangepakt. 

In de media hebt u zeker en 
vast horen spreken over de 
“BBC” van de gemeente, de 
beleids- en beheerscylcus, 
dat door de Vlaamse over-
heid aan alle gemeenten se-
dert dit jaar werd opgelegd. 
Dit is een meerjarenplanning 
voor lokale besturen, die 
duidelijke beleidskeuzes, 
strategische doelstellingen 
en concrete acties koppelt 
aan een financieel beleid.

giek, in samenwerking met Anzegem. 

Ondernemers
Voor onze ondernemers blijven wij 
lobbyen bij de Vlaamse overheid om 
nieuwe bedrijfsterreinen te kunnen aan-
bieden. Het ondernemersloket van onze 
gemeente wordt nog verder uitgebouwd

Sociaal Huis
Het Sociaal Huis blijft inzetten op de 
continue dienstverlening zoals oude-
renzorg en thuiszorg. Het woonloket 
wordt verder uitgebouwd, nieuwe 
initiatieven worden gelanceerd rond 
armoedebestrijding en – preventie, er 
komt een vrijetijdspas voor kansarmen, 
en het mobiel lokaal dienstencentrum 
kent meer en meer succes. Zelfs andere 
gemeenten komen naar ons kijken om 
zelf  een dergelijk project op te starten.

Op de begraafplaatsen van het centrum 
en Sint-Lodewijk worden afscheids-
ruimtes gebouwd, de grote parking van 
de Guido Gezellelaan wordt heraange-



In de eerste plaats gaat CD&V voor 
een mooie opwaardering van het 
centrum van de Molenhoek door de 
mogelijkheden te onderzoeken tot 
herinrichting van het kruispunt met 
oog voor veiligheid, ruimte voor 
groen en behoud van de kerktoren 
die een belangrijke symbolische en 
vertrouwde waarde heeft voor de 
Molenhoek. We vroegen aan het 

Wij hebben de voorstellen en 
de noden van de Molenhoek 
duidelijk in kaart gebracht en 
een afweging gemaakt van de 
voor –en nadelen van elk voor-
stel. In augustus werden alle 
aanwezige burgers geïnfor-
meerd over de conclusies, die 
ook werden overgemaakt aan 
het gemeentebestuur tijdens 
de gemeenteraadszitting.
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Toekomst site  
Sint-Annakerk Molenhoek

DEERLIJK IS EEN 
FIJNE PLEK OM TE 

LEVEN, TE WONEN EN 
TE WERKEN. 

gemeentebestuur om in de eerste plaats 
een haalbaarheidsstudie te organiseren, 
mogelijks gevolgd met de opmaak van 
een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
(RUP). 

Voor een deel van de site Sint-Anna-
kerk, geeft CD&V Deerlijk de voorkeur 
aan sociale doeleinden. CD&V ziet hier 
voor het gemeentebestuur een regis-
seursrol weggelegd om sociale doel-
einden na te streven, aan te moedigen 
en te ondersteunen. We vinden dat de 
gemeente niet zelf  moet instaan voor 
de voorzieningen maar er wel moet 
voor zorgen dat private partners uit de 
zorgsector aangetrokken worden. Voor 
het andere deel van de site 
Sint- Annakerk en de pastorijwoning 
stellen wij voor deze te verkopen met 
het oog op het bouwen van residentiële 
woningen.

WIST-JE-DAT...

Stiene Croes werd op 9 maart grote 
zus van Raphaëlle, dochtertje van 
burgemeester Claude Croes en Jus-
tine Vanryckeghem. 

Raadslid Jurgen Beke en Kathy wer-
den op 28 feb. de trotse ouders van 
Julie. Julie heeft 2 broertjes, Thomas 
(8) en Louis (4). 

Schepen Jo Tijtgat trad op 23 augus-
tus in het huwelijk met Marijke Van 
de Putte.

Op 8 feb. mocht onze burgemeester 
Claude het huwelijk voltrekken van ons 
jongste raadslid Lien De Ketele met 
Jeroen Demeijer.

Schepen Regine Rooryck werd op 18 
augustus voor de eerste keer oma van 
Matthijs, zoontje van Koen Vanwyns-
berghe en Anke.

Jasper Deschamps, JONGCD&V, kreeg 
4268 voorkeurstemmen bij de Vlaamse 
verkiezingen. 

Ons jongste bestuurslid Thomas Her-
rero, JONGCD&V, is onlangs aange-
steld als praeses van Moeder Deerlijkse.

Volg ons op 
Website: www.deerlijk.cdenv.be
Facebook: www.facebook.com/cdenvdeerlijk
Twitter: http://twitter.com/cdenvdeerlijk

legd en er komen nieuwe kleedkamers 
voor onze voetballers in het centrum. 
Het sanitair en het dak van de sport-
hal zal worden gerenoveerd en ook 
in d’Iefte worden verfraaiingswerken 
uitgevoerd. 

We willen kunstonderwijs blijven 
aanbieden in Deerlijk, er wordt op-
nieuw geïnvesteerd in onze sport- en 
cultuur infrastructuur, en we blijven 
onze jeugd-, sport en socio-culturele 
verenigingen verder ondersteunen. De 
komst van het nieuwe buurthuis in 
Sint-Lodewijk is intussen gerealiseerd 
en de huidige site Sint-Annakerk op 
de Molenhoek krijgt een nieuwe  
bestemming.

Financieel gezonde  
gemeente
We willen tegemoet komen aan zoveel 
mogelijk noden maar we blijven tege-
lijk inzetten op een financieel gezonde 
gemeente. Zo zijn een aantal nieuwe 
besparingsmaatregelen van kracht, is 
er gesnoeid in premies en recepties, 
en worden de besparingsinspanningen 
van de vorige legislatuur verder gezet. 
De aanslagvoeten in onze gemeente 
werden geactualiseerd, maar de Deer-
lijknaren zullen geen extra belastingen 
betalen zoals milieubelasting, gezins-
belasting, bedrijfsbelasting, in tegen-
stelling tot vele andere gemeenten 
waar dit wel het geval is.

Dit is uiteraard slechts een greep 
uit enkele thema’s van onze meer-
jarenplanning. Voor meer info, 
kunt u altijd terecht bij één van 
onze gemeenteraadsleden.



V
er

an
tw

o
o

rd
el

ijk
e 

ui
tg

ev
er

: J
o

na
th

an
 C

ar
d

o
en

 R
e(

d
)a

ct
ie

ad
re

s:
 C

D
&

V
-D

ir
ec

t,
 W

et
st

ra
at

 8
9

 -
 1

0
4

0
 B

ru
ss

el
 F

ax
: 0

2-
23

8
 3

8
 6

0
 -

 e
-m

ai
l: 

d
ir

ec
t@

cd
en

v.
b

e 

8

Uw lokale contactpersoon
Yves Vande Wiele 
(cdenv.deerlijk@gmail.com)
www.deerlijk.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Wetstraat 89
1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel  
eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook:
www.facebook.com/cdenv

WAT MAAKT U 
GOED GEZIND IN 

ONZE GEMEENTE?

#goedgezind

Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V-
werking in onze gemeente? Of 
heeft u een suggestie voor wat 
beter kan? Aarzel niet en ga de 
conversatie aan!

Nieuw buurthuis in Sint-Lodewijk

Schepen Regine Rooryck: “Er was 
reeds vele jaren de vraag van de 
burgers en de verenigingen naar een 
eigen buurthuis. Een nieuwbouw was 
budgettair uitgesloten. Toch hebben we 
in de meerjarenplanning 2014-2019 de 
realisatie van een buurthuis in Sint-
Lodewijk opgenomen als doelstelling, 
want als gemeentebestuur vinden we 

Sedert enkele maanden heeft 
ook Sint-Lodewijk een eigen 
buurthuis. Het buurthuis is ge-
vestigd in de Pladijsstraat (het 
vroegere “de Gilde”). Dit pand 
wordt sedert juni dit jaar door 
de gemeente gehuurd.

Om onze afdeling beter te besturen zijn 
er recent een aantal verantwoordelijken 
aangeduid: 
• Voorzitter: Yves Vande Wiele
• Ondervoorzitter:  Jean-Luc Desmet
• Secretaris: Tom De Roo
• Verantwoordelijke communicatie: 

Jurgen Beke
• Verantwoordelijke evenementen: Vin-

cent Vercruysse
• Verantwoordelijke leden: Lien De 

Ketele
• Penningmeester: Janneke Depla
• Voorzitter jong CD&V: Lien De 

Ketele

Lokale organisatie

dat vrijetijdsbeleving belangrijk is voor 
iedereen, en dat kunst en cultuur de 
basis is om verbindingen te maken met 
de lokale gemeenschap.”

Het buurthuis in Sint-Lodewijk be-
hoort tot het gemeenschapscentrum, 
naast d‘ Iefte, buurthuis de Statie en de 
Wieke. Het kan gebruikt worden door 
het verenigingsleven voor allerlei initi-
atieven volgens het algemeen geldende 
reglement.

Het buurthuis bestaat uit 4 ruimtes: een 
vergaderzaal, een polyvalente ruimte, 
een keuken en een bar. Reserveren kan 
via cultuur@deerlijk.be.


